
ACH5084 - Cuidado integral ao 
longo do ciclo da vida à luz das 

Práticas Integrativas

“Busca de Evidências Científicas em 
Bases Bibliográficas"



1. Terminologia

2. Portais e bases de dados

3. Técnicas de pesquisa no GOOGLE

4. Atividades práticas

Esse treinamento está dividido em 4 partes



Parte 1 - Terminologia









https://antigo.saude.gov.br/saude-de-a-z/praticas-
integrativas-e-complementares









DeCS-Descritores em Ciências da 
Saúde

O vocabulário estruturado e multilíngue DeCS – Descritores em Ciências da 
Saúde foi criado pela BIREME para servir como uma linguagem única na 
indexação de artigos de revistas científicas, livros, anais de congressos, 
relatórios técnicos, e outros tipos de materiais, assim como para ser usado na 
pesquisa e recuperação de assuntos da literatura científica nas fontes de 
informação disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde ( BVS ) 
como LILACS, MEDLINE e outras.
Foi desenvolvido a partir do MeSH –
Medical Subject Headings da U.S. National Library of Medicine (NLM) com o 
objetivo de permitir o uso de terminologia comum para pesquisa em múltiplos 
idiomas, proporcionando um meio consistente e único para a recuperação da 
informação.

http://decs.bvsalud.org/vocabularios-estruturados/
http://new.paho.org/bireme/
http://bvsalud.org/
https://bit.ly/2qhm64W
https://bit.ly/2GOjzWl
http://www.nlm.nih.gov/mesh/




DeCS-Descritores em Ciências da 
Saúde



3 partes principais



Facetas de 
pesquisa

Hierarquia

Conceito e 
sinônimos



Terminologia é...

Conjunto de termos que representa o 
sistema de conceitos e uma área 

específica do conhecimento.

CUNHA, M.B.; CAVALCANTI, C.R.O. Dicionário de Biblioteconomia e 
Aquivologia. Brasilia: Briquet de Lemos, 2008. 



Escolhendo palavras para fazer suas 
pesquisas :

• ÁREAS DE CONHECIMENTO ANTIGAS

• TRANSMISSÃO POR TRADIÇÃO ORAL

• AMPLAMENTE DISSEMINADAS NAS 
SOCIEDADES

• ESTADO DA ARTE







Comparação entre as duas 
ferramentas

Saúde de A-Z 
SUS

DeCS
Descritores 
em Ciências 

da Saúde

E coleta de palavras que podem ser 
utilizadas para a realização de pesquisas 

em bases de dados



O termo é idêntico (ou quase)

Saúde de A-Z SUS

Yoga

DeCS

Ioga / Yoga / Yoga



Termos apresentados em diversas 
ordens

Saúde de A-Z SUS

Terapia Comunitária 
Integrativa 

DeCS

Integração Comunitária / 
Community Integration / 

Integración a la
Comunidad



Modificação parcial do termo

Saúde de A-Z SUS

Terapia de florais

DeCS

Essências Florais / Flower
Essences / Esencias

Florales



Modificação total do termo

Saúde de A-Z SUS

Imposição de mãos

DeCS

Toque Terapêutico / 
Therapeutic Touch / 

Tacto Terapéutico

(Sinônimo Reiki)



Desdobramentos

Saúde de A-Z SUS

Osteopatia

DeCS

Manipulação Osteopática / 
Manipulation Osteopathic /

Medicina Osteopática / 
Osteopathic Medicine / 
Medicina Osteopática



Termos que se subdividem ou 
apresentam outras equivalências

Saúde de A-Z SUS

Biodança

*

Dança circular

DeCS

Terapia através da Dança / 
Dance Therapy /

Terapia a traves de la
Danza

*

Quadrilha

Dança em linha



Termos que se subdividem ou 
apresentam ambiguidades

Saúde de A-Z SUS

Medicina tradicional 
chinesa – acupuntura

DeCS

Medicina Tradicional Chinesa / 
Medicine, Chinese Traditional / 

Medicina China Tradicional

*

Acupuntura / Acupuncture / 
Acupuntura

--------------------------

Agulhamento Seco /

Dry Needling /

Punción Seca



Assuntos equivalentes

Saúde de A-Z SUS

Constelação familiar

DeCS

Relações familiares 



Ler para entender

Saúde de A-Z SUS

Geoterapia

DeCS

Terapia por Lama /

Mud Therapy /

Terapia por Lama



Informações complementares sobre 
terminologia – Ambiente científico

Saúde de A-Z 
SUS

DeCS

Para localizar artigos científicos, é 
necessário encontrar poucos termos 

adotados pelos cientistas para, a partir 
desses termos, puxar o “fio da meada”



Informações complementares sobre 
terminologia – Público em geral

Saúde de A-Z SUS

Ao todo, são apresentadas 29 Práticas 
Integrativas e Complementares (PICS), 

presentes em 54% dos municípios 
brasileiros, distribuídos pelos 27 

estados

DeCS



Duas dicas

• Comparar títulos em português e 
inglês da Base de dados Scielo

• Observar as palavras chave dos 
artigos



Base Scielo: "terapia por lama"



Base Scielo: “dança terapia"



Base Scielo: palavras-chave
“práticas integrativas”



Use e abuse das palavras e, durante o processo, 
crie sua própria ferramenta de trabalho

VARGAS, Ingrid. Mapas Mentais: tudo que você precisa fazer. 2021 Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/113012271886603512/

https://br.pinterest.com/pin/113012271886603512/


Parte 2 – Pesquisas em bases de 
dados



Base de dados

O que é Base de dados?

Cadastro de dados armazenados em meio 
magnético estruturado com seus respectivos 
dicionários, campos recuperáveis e formatos 
de saída predefinidos, apoiado em software 
de um sistema de computador. 







Artigo A

Artigo B

Artigo C

Artigo D

Artigo E

Artigo F

Artigo G

Artigo H

Artigo I

Revista 
científica

Ano de 
publicação, 
fascículo e 
volume

Com essas 
informações é 
possível fazer 
uma pesquisa 
direta



Revista 2

Revista 3

Revista 4

Revista  5

Revista 6

Revista 1

Bases 
de 
dados



Base de 
dados

Base de 
dados

Base de 
dados

Base de 
dados

PORTAL



Lembre-se de ativar o VPN
Rede privada virtual da USP







Portal de Busca Integrada da USP
Pesquisa - Reiki



Portal de Busca Integrada da USP
Resultados



Portal de Busca Integrada da USP
Resultados



Portal de Busca Integrada da USP
Refinar resultados 

FI
LT

R
O

S



Portal de Busca Integrada da USP
Filtro: Base de dados - Biblioteca



Portal de Busca Integrada da USP
Filtro: Base de dados - Biblioteca

MEDLINE
SCIENCE DIRECT



Portal de Busca Integrada da USP
Filtro: Base de dados - Biblioteca



Como fazer a pesquisa diretamente 
em uma base de dados no Portal de 

busca integrada?



Portal de Busca Integrada da USP
Resultados





Escolher base

Nome da base, 
do editor ou 
assunto 



gerontologia

Assunto da 
Base de dados



Pode-se escolher uma base de 
dados pelo assunto, editor ou 

nome da base de dados



Exemplo de base de dados
SCIENCE DIRECT



SCIENCE DIRECT



Exemplo de base de dados
SCIENCE DIRECT



Exemplo de base de dados
SCIENCE DIRECT



Exemplo de base de dados
SCIENCE DIRECT

FI
LT

R
O

S



Exemplo de base de dados
SCIENCE DIRECT

N
av

eg
aç

ão
 p

el
o

 t
ex

to
A

rtigo
s 

reco
m

en
d

ad
o

s

Tabelas 
e figuras Destaques, resumo, 

palavras-chave



Portal de Busca Integrada da USP
Filtro: Base de dados - Biblioteca

VOLTANDO...

MEDLINE
SCIENCE DIRECT



MEDLINE



Exemplo de base de dados
MEDLINE

Opção 1



Exemplo de base de dados
MEDLINE

Opção 2



Exemplo de base de dados
MEDLINE - CAPES



Exemplo de base de dados
MEDLINE

(está na BVS _ Biblioteca Virtual em saúde)

Isso porque a 
BVS –
Biblioteca 
Virtual em 
saúde também 
é um portal



Exemplo de base de dados
MEDLINE



Exemplo de base de dados - MEDLINE
FI

LT
R

O
S



Exemplo de base de dados
MEDLINE – 2 filtros

Base de dados MEDLINE

Texto completo







Portal CAPES



Portal CAPES

Na primeira página, encontramos 4 
opções de busca:

1. Assunto
2. Livro
3. Periódico
4. Base



Portal CAPES
Fi

lt
ro

s



Portal CAPES



Portal CAPES

One File

Scopus



Como fazer a pesquisa diretamente 
em uma base de dados no Portal 

CAPES?



Portal CAPES



Portal CAPES



Portal CAPES – Lista de bases



Portal CAPES – Busca avançada para 
encontrar uma base de dados



Portal CAPES – Área do conhecimento 
da base de dados



Portal CAPES – Área do conhecimento 
da base de dados



Solicitando diretamente a SCOPUS e a 
OneFile



Portal Capes – entrando diretamente 
em uma base de dados

Scopus



Portal Capes – entrando diretamente 
em uma base de dados - SCOPUS



Portal Capes – entrando diretamente 
em uma base de dados - SCOPUS

Scopus



Portal Capes – entrando diretamente 
em uma base de dados - SCOPUS



Portal Capes – entrando diretamente 
em uma base de dados

OneFile



Base de dados OneFile





Resumo

Portal de Busca integrada

•Software Aleph

•Mantido pela USP

•Pesquisa em diversas bases 
de dados ao mesmo tempo

•A Lista das bases está em link 
com a opção “lista de bases A-
Z” com resumo do conteúdo

Portal CAPES

•Software Aleph

•Mantido pelo governo Federal

•Pesquisa em diversas base de 
dados ao mesmo tempo

•Pode-se pesquisar as bases de 
dados no site

•A opção busca avançada 
oferece bases de dados por 
área de assunto





Recursos oferecidos pela maioria das bases de 
dados e portais de pesquisa:

• Pesquisa simples e avançada

• Filtros para refinamento de pesquisa

• Resumo informativo

• Bibliografia com links relacionados

• Download de artigos em formatos pdf

• Modelos de citações e  referências bibliográficas

• Envio da referência para e-mail

• Serviços de alerta

• Links para curriculum e contato com autores

• Meu espaço



Exemplo: Ageline - EBSCO



Exemplo: Ageline - EBSCO



Embora a 
escolha tenha 

sido a 
AGELINE, 
pode-se 
agrupar 

outras bases 
de dados do 

fornecedor na 
pesquisa



Como a 
opção de 

pesquisa será 
“Dance 

Therapy”, 
também 

inclui bases 
de dados de 

educação 
física e artes



Exemplo: Bases EBSCO



Fazer inscrição no Portal



Fazer inscrição no Portal



EBSCO: Dance Therapy



EBSCO: Filtros

Atenção nos filtros:

Texto completo
Ano de publicação

Tipo de documento

Idioma

Idade

Sexo

Assunto Thesaurus

Outros....



EBSCO: Opções de visualização



EBSCO: Lupa  - leitura rápida de 
resumos e assuntos



EBSCO: Opções de visualização e 
compartilhamento



EBSCO: Pasta



EBSCO: Minha pasta



EBSCO: Minha pasta

As pastas são organizadas por tipo 
documental, porém é possível criar 
pastas personalizadas e 
compartilhamentos com outros 
usuários de bases de dados da 
mesma empresa



EBSCO: Dance Therapy





Escolher os filtros de pesquisa, 
conforme o tema: 

• Período

• Geográfico

• Local de publicação

• Tipo de publicação

• Autor

• Assuntos



Como pesquisar?

PESQUISA SIMPLES
Dance Therapy– 2842

(buscou dance movement therapy)

“ASPAS” – GRUPO DE PALAVRAS
“Dance Therapy” – 2231

(busca exata)

TRUNCAMENTO $ ou *  (Algumas bases de dados)
Hotel$ hoteleiro, holetaria

CARACTER POSICIONADO
Bra?il = Brazil e Brasil



Como pesquisar? Pesquisa avançada

Destaque para 
pesquisas em 

TíTULO
PALAVRAS-CHAVE 
(assunto)
RESUMOS



Operadores Booleanos

Fonte: UNIVERSIDADE ABERTA UAb.pt http://eco.imooc.uab.pt/elgg/blog/view/20002/operadores-booleanos

Acesso em 2/9/2015 



Exemplo de pesquisa

• “alternative therapy” AND (children OR Child 
OR Kid)

• “práticas integrativas" NOT “medicina 
chinesa”

• “práticas integrativas" NOT (“medicina 
chinesa” OR acupuntura)



Exemplo de pesquisa

• “alternative therapy” AND (children OR Child 
OR Kid)

• “Resíduos sólidos" NOT recicláveis

• "coleta seletiva" AND "São Paulo" NOT 
cooperativas



Histórico da Busca



Reforçando: lembre-se de criar os 
alertas





Pesquisas no Google

Usar ASPAS  para 
pesquisar um termo 
composto

“Terapia de florais”



Pesquisas no Google

Fazer intersecção (AND) usando o sinal de 
soma (+)

“Terapia de florais” +crianças



Pesquisas no Google

Somar várias opções de conteúdos usando OR

“Terapia de florais” OR “Essências florais”



Pesquisas no Google

Combinar conteúdos usando AND (+) e OR

“Terapia de florais” +(infância OR crianças)



Pesquisas no Google

Pode-se combinar pesquisas

“Terapia de florais” +(infância OR crianças) -rescue



Pesquisas no Google

Terap* +flo*

Terapia
Terapias
Terapêutico...
AND
Flor
Flores
Floral
Florais...



Pesquisas no Google

operadores “filetype:” ou “ext:” pode ser usada para 

formatos de arquivos. Pode ser usado antes ou depois 

do termo de busca

ext:pdf Terapia de florais

filetype:doc Terapia de florais



Pesquisas no Google

Pesquisa no título ou diretamente no texto:

intitle:”Terapia de florais” OR "Florais de Bach"

intext:”Terapia de florais”  OR “florais de Bach”



Pesquisas no Google

define:Terapia de florais




